
STAROSTWO POWIATOWE
w hd[6sku Maeowiecklrn

oswrADCZENrE MAJATKOWE
czlonka z rzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jQdnostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarz4dzaj1cej i czlonka organu zarz4dzzj4cego pqwiatow4
osobq prawne oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starristyr

(miejscowo56)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, sfarannego
i zupelnego rrypelnienia kaidej z rubryk.
2. Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowa4ia, naleiy
wpisad "nie dotvcz.v'r.
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynalei.noSd poszdpeg6lnych
skladnik6w majqtkowych dochod6w i zabowiqzaft do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego malzeriskq wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju iza granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienipine.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oswia dczenie oraz
nieruchomoSci.

CZ4SC A
J a, ni2ej podpisany(a),

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prfwadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,
poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. lJtz2013 r.
poz. 595 z p52n. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy o5wiadczam, 2e posiadam wchodz4ie w sklad
malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowiqce m6j maj4tek odrEbny:
I.

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie pol

B za9 ipformacje
miejsca poloienia



na kwotg:

II.

rodzaj zabudowy:

ztego tytulu osi4gnQlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

III.
Porsiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale|y poda6 liczbp

4. Inne nieruchomoSci:
2t

ud:zialy te stanowiq pakiet wipkszy niz l0%o udzialow w sp6lce:.

Ltego tytutu osi4gn4lem(plam) biegtym doch6d w wyso

IV,

akcje te stanowi4pakiet wigkszy niz l0o/o akcji w sp6lce:.

Z tego tytulu osi4gnqlem(plam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: . . . .



VI.
1. Prowadzp dzialalnoS6 sospodarcz* @alery podai formQ prawne i przedmiot dzlalalnoSci):

- orsobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokosci: . . . .

2. Zarzqdzam przedstawicielem, pelnomocniikliem takiej
dzialalnoSci (n dzialalnofici):....

- osobiScie ..

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

2\ tego tytulu osi4gn4lem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .... ....,...

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 1od kiedy):

2.



Ztego tytulu osi4gnqlem(plam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

L tego tytulu osi4gn4tem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ....

VUI.
Innre dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia dzialalnoSci zarobkowej lub zajg(,,



Powyzsze oSwiadczenie skiadam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 g I Kodeksu
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kar a pozbawi enia wo lno sc i,

.-$p]ror;; 2,8 ,pQ, k,$
(miejscowoSi i data)

-

' NiewlaSciwe skreSlii.

'Nie_ dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej
w formie i zakesie gospodarstwa rodzinnego,

1--." Nie dotyczy rcd nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych.

karrfego za

i zwiefzpcej,


